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Abstract— Indonesia adalah negara yang memiliki 
penderita diabetes mellitus (DM) terbesar ke-4 di 
dunia dengan prediksi oleh WHO akan ada sekitar 
21.257.000 penderita pada tahun 2030, sedangkan 
pada tahun 2007 – 2013, proporsi penderita DM tipe 
II pada usia remaja meningkat dua kali lipat. DM 
dan hipertensi tidak dapat disembuhkan tetapi 
dapat dikendalikan serta terdapat hubungan yang 
bermakna diantar akeduanya. Dalam artikel ini 
membahas pemodelan kadar gula darah dan 
tekanan darah terhadap indeks massa tubuh (IMT)  
pada remaja penderita DM tipe II dengan 
pendekatan regresi nonparametrik birespon 
berdasarkan estimator spline. Digunakan IMT 
sebagai variabel prediktor karena merupakan tolok 
ukur dari obesitas yang menduduki urutan pertama 
penyebab tingginya kadar gula dalam darah (respon 
ke-1) dan tekanan darah (respon ke-2). Data 
penderita DM tipe II pada remaja dalam penelitian 
ini diperoleh dari RSU Haji Surabaya tahun 2017 
dengan rentang usia 12 - 21 tahun bagi wanita dan 
13 - 22 tahun bagi pria. Berdasarkan hasil 
pemodelan tersebut diperoleh nilai R-Square sebesar 
89,4% untuk respon gula darah dan tekanan darah 
systole dan R-Square 82,7% untuk respon gula 
darah dan tekanan darah diastole, sehingga model 
tersebut sudah cukup baik dalam pengestimasian 
gula darah dan tekanan darah pada remaja 
penderita DM II. 

 
Kata Kunci—  Kadar Gula Darah, Tekanan Darah, 
Indeks Massa Tubuh, DM tipe II, Remaja, Spline 
Birespon 

 

 

1.  PENDAHULUAN 
Indonesia  adalah  negara  yang  memiliki 

penderita  diabetes  melitus  terbesar  ke  4  di  dunia 
dengan  prediksi  oleh  WHO  akan  ada  sekitar 
21.257.000  penderita  pada  tahun  2030.  Riskesdas 
menyatakan  tahun  2007  dan  2013  terhadap 
proporsi  penderita  diabetes  melitus  pada  usia  15 
tahun keatas diperoleh proporsi penderita diabetes 

melitus  di  seluruh  Indonesia  pada  tahun  2013 
sebesar 2,1% yang meningkat hampir dua kali lipat 
dibandingkan  pada  tahun  2007  yang  memiliki 
proporsi  1.1%.  Usia  15  tahun  keatas  masuk 
kedalam    fase  remaja.  Usia  remaja  dikenal  rawan 
terkena  penyakit  diabetes  mellitus  (DM)  karena 
melakukan pola hidup tidak sehat seperti konsumsi 
makanan  yang  tidak  sehat  seperti  junkfood, 
merokok,  pola  hidup  yang  tidak  sehat  dan  juga 
jarang berolahraga.  

Pada penderita diabetes melitus tipe II kenaikan 
kadar  gula  dalam  darah  sering  kali  terjadi 
bersamaan  dengan  kenaikan  tekanan  darah. 
Menurut Gibney (2009) dalam Mutmainah (2013), 
hipertensi  merupakan  faktor  risiko  utama  untuk 
terjadinya  DM.  Diabetes    melitus  dan  hipertensi 
tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikendalikan 
serta  ada  hubungan  yang  bermakna  diantara 
keduanya.  Dalam  kasus  ini  peneliti  ingin 
mengetahui  pola  hubungan  antara    tekanan  darah 
dan kadar gula dalam darah terhadap indeks massa 
tubuh  (IMT)  pada  penderita  remaja  diabetes 
melitus  tipe  II.  Peneliti  memilih  Indeks  Massa 
Tubuh  (IMT)  karena  merupakan  tolok  ukur  dari 
obesitas.  Sebagaimana  penelitian  (Ramadhany, 
2013)  yang  menunjukkan  bahwa  obesitas 
menduduki  urutan  pertama  penyebab  tingginya 
tekanan darah dan kadar gula dalam darah. 

 Regresi  nonparametrik  estimator  Spline 
truncated  dipilih  untuk  penelitian  ini  karena 
memiliki  kemampuan  yang  sangat  baik  untuk 
menangani  data  dengan  perilaku  yang  berubah-
ubah  pada  interval-interval  tertentu  dan  dapat 
digeneralisasikan  pada  pemodelan  statistika  yang 
kompleks  dan  rumit  (Budiantara,  2012),  dan 
digunakannya  birespon  karena  diantara  kedua 
variabel kadar gula dalam darah dan tekanan darah 
terdapat  korelasi  atau  hubungan  yang  kuat,  baik 
secara logika maupun matematis. 

Data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data 
sekunder yang terkait data kadar gula dalam darah, 
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tekanan  darah,  dan  besar  IMT  pada  pasien 
penderita  diabetes  melitus  tipe  II  usia  remaja  di 
RSU  Haji  Surabaya.  Pengambilan  data  diambil 
dari  penderita  dengan  usia  remaja  yaitu  dalam 
rentang usia 12 - 21 tahun bagi wanita dan 13 - 22 
tahun bagi pria. 
2.      TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Regresi Nonparametrik Birespon Spline 
Truncated  

Analisis regresi yang melibatkan dua variabel 
respon  dan  diantara  variabel  respon  tersebut 
terdapat  korelasi  atau  hubungan  yang  kuat,  baik 
secara  logika  maupun  matematis  disebut  regresi 
birespon.  Pendekatan  nonparametrik  digunakan 
apabila  bentuk  kurva  regresi  birespon  tidak 
diketahui.  Secara  umum,  model  untuk  regresi 
nonparametrik  birespon  dapat  dituliskan  sebagai 
berikut:   

 i i iy f t 
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dengan  (1) (2)
T

i i iy y y


;       (1) (2)
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;dan   (1) (2)
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merupakan  error random 

dengan mean 0 dan variansi  iΣ . Fungsi  f  adalah 

kurva regresi yang  tidak diketahui bentuknya dan 
dapat  dihampiri  dengan  fungsi  spline truncated 
sebagai berikut: 
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dengan  1 2, ,..., K     adalah  titik  knot  dan 
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Dari  persamaan  (2)  nilai  


  dapat  diestimasi 

dengan  metode  Weighted Least Square (WLS) 
yang  meminimumkan  jumlah  kudrat  error 
terboboti, sehingga nilai 


adalah: 

1( )T T y  X WX X W
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dengan 
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Σ Σ
W

Σ Σ
  merupakan  matriks 

pembobot  yaitu  invers  dari    matriks  variansi-
kovariansi  error  respon  1  dan  respon  2, 

rrΣ

dengan  1, 2r   merupakan matriks diagonal yang 

berisi  variansi  dari  error  respon  ke-r,  sedangkan 

12Σ   dan 
21Σ  merupakan matriks diagonal yang 

berisi  kovariansi  antara  error  respon  1  dengan 
error respon 2.   
2.2   Pemilihan Titik Knot Optimum 

Estimator  spline  terbaik  diperoleh  dengan 
menggunakan  titik  knot  optimal.  Titik  knot 

merupakan  titik  perpaduan  bersama  dimana 
terdapat  perubahan  pola  perilaku  fungsi  atau 
kurva. Titik knot optimal dapat  diperoleh dengan 
menggunakan  metode  Generalized Cross 
Validation (GCV) sebagai berikut: 
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3.    METODE PENELITIAN 
3.1 Data dan Sumber Data 

Data  dalam  penelitian  ini  merupakan  data 
sekunder  mengenai  data  kadar  gula  dalam  darah, 
tekanan  darah,  dan  besar  indeks  massa  tubuh 
(IMT)  pada pasien penderita diabetes melitus tipe 
II  usia  remaja  di  RSU  Haji  Surabaya  pada  tahun 
2016. 
3.2 Variabel Penelitian 

Variabel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini 
terdapat pada tabel berikut: 
Tabel 1. Variabel Penelitian 
Variabel  Keterangan  Satuan 

Y1  Tekanan Darah  MmHg 

Y2  Kadar Gula Darah  mmol/L 

X  Indeks Massa 
Tubuh 

kg/m2 

 
4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Uji Korelasi Pearson 

Tahap awal sebelum melakukan analisis regresi 
birespon  adalah  melakukan  pengujian  korelasi 
untuk  mengetahui  ada/tidaknya  hubungan  linier 
antar  variabel  respon.  Berikut  ini  dilakukan 
pengujian  antara  variabel  gula  darah  dan  tekanan 
darah remaja. Hipotesis uji korelasi pearson adalah 
sebagai berikut 

 
 

H0  :  tidak  ada  korelasi  antara  kadar  gula  dalam 
darah dan tekanan darah ( 0  ) 

H1  :  Terdapat  korelasi  antara  kadar  gula  dalam 
darah dan tekanan darah ( 0  ) 

Berdasarkan  hasil  uji  korelasi  pearson  antara 
gula  darah  dan  tekanan  darah  remaja,  didapatkan 
nilai  ρ  sebesar  0,814  dan  p-value  sebesar  0,000 
untuk  tekanan  darah  sistol  sedangkan  untuk 
tekanan  darah  diastol  didapatkan  nilai  ρ  sebesar 
0,583  dan  p-value  sebesar  0,004  untuk  tekanan 
darah  diastol.  Dengan  menggunakan  tingkat 
signifikansi  α  sebesar  5%  maka  diperoleh 
keputusan  tolak  ��  sehingga  dapat  disimpulkan 
bahwa  terdapat  korelasi  antara  gula  darah  dan 
tekanan  darah  sehingga  sesuai  apabila  digunakan 
analisis regresi birespon pada remaja. 



 
4.2 Pemodelan menggunakan Spline 
Birespon

Estimasi  model  kadar  gula  dalam  darah  dan 
tekanan  darah  terhadap    IMT  pada  penderita 
Diabestes  Melitus  tipe  II  usia  remaja  dilakukan 
dengan  menggunakan 
kadar gula dalam darah terhadap IMT dapat dilihat 
pada  gambar  1,  plot  tekanan  darah  diastol  dalam 
darah  terhadap  IMT  pada  gambar  2,  dan  plot 
tekanan  darah  sistol  dalam  darah  terhadap  IMT 
pada gambar 3 sebagai berikut

Gambar 1.

Gambar 2.

Gambar 3.

 
Analisis  data  kadar  gula  dalam  darah  dan 

tekanan  darah  remaja  dilakukan  dengan 
menggunakan  program  estimasi 
Square
merupakan  invers dari matriks variansi kovariansi 
error respon 1 dan error respon 2 yang didap
berdasarkan  estimasi  tanpa  menggunakan 
pembobot.  Estimasi  dilakukan  menggunakan 
Software R
smoothing
darah  dan  tekanan  darah  remaja
parameter 
gula  dalam  darah  dan  tekanan  darah 
dengan  memilih  GCV  yang  minimum. 

Pemodelan menggunakan Spline 
Birespon 

Estimasi  model  kadar  gula  dalam  darah  dan 
tekanan  darah  terhadap    IMT  pada  penderita 
Diabestes  Melitus  tipe  II  usia  remaja  dilakukan 
dengan  menggunakan 
kadar gula dalam darah terhadap IMT dapat dilihat 
pada  gambar  1,  plot  tekanan  darah  diastol  dalam 
darah  terhadap  IMT  pada  gambar  2,  dan  plot 
tekanan  darah  sistol  dalam  darah  terhadap  IMT 
pada gambar 3 sebagai berikut

Gambar 1. Plot kadar gul

Gambar 2. Plot tekanan darah diastol dalam darah terhadap IMT

Gambar 3. Plot tekanan darah sistol dalam darah terhadap IMT

Analisis  data  kadar  gula  dalam  darah  dan 
tekanan  darah  remaja  dilakukan  dengan 
menggunakan  program  estimasi 
Square  (WLS).  Matriks  pembobot 
merupakan  invers dari matriks variansi kovariansi 
error respon 1 dan error respon 2 yang didap
berdasarkan  estimasi  tanpa  menggunakan 
pembobot.  Estimasi  dilakukan  menggunakan 
Software R  untuk
smoothing yang optimum untuk kadar gula dalam 
darah  dan  tekanan  darah  remaja
parameter  smoothing 
gula  dalam  darah  dan  tekanan  darah 
dengan  memilih  GCV  yang  minimum. 

Pemodelan menggunakan Spline 

Estimasi  model  kadar  gula  dalam  darah  dan 
tekanan  darah  terhadap    IMT  pada  penderita 
Diabestes  Melitus  tipe  II  usia  remaja  dilakukan 
dengan  menggunakan  software R
kadar gula dalam darah terhadap IMT dapat dilihat 
pada  gambar  1,  plot  tekanan  darah  diastol  dalam 
darah  terhadap  IMT  pada  gambar  2,  dan  plot 
tekanan  darah  sistol  dalam  darah  terhadap  IMT 
pada gambar 3 sebagai berikut 

Plot kadar gula dalam darah terhadap IMT

Plot tekanan darah diastol dalam darah terhadap IMT

Plot tekanan darah sistol dalam darah terhadap IMT

Analisis  data  kadar  gula  dalam  darah  dan 
tekanan  darah  remaja  dilakukan  dengan 
menggunakan  program  estimasi 

.  Matriks  pembobot 
merupakan  invers dari matriks variansi kovariansi 
error respon 1 dan error respon 2 yang didap
berdasarkan  estimasi  tanpa  menggunakan 
pembobot.  Estimasi  dilakukan  menggunakan 

untuk  menghasilkan  parameter 
yang optimum untuk kadar gula dalam 

darah  dan  tekanan  darah  remaja
smoothing optimum 

gula  dalam  darah  dan  tekanan  darah 
dengan  memilih  GCV  yang  minimum. 
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Pemodelan menggunakan Spline Truncated

Estimasi  model  kadar  gula  dalam  darah  dan 
tekanan  darah  terhadap    IMT  pada  penderita 
Diabestes  Melitus  tipe  II  usia  remaja  dilakukan 

software R  dengan  plot 
kadar gula dalam darah terhadap IMT dapat dilihat 
pada  gambar  1,  plot  tekanan  darah  diastol  dalam 
darah  terhadap  IMT  pada  gambar  2,  dan  plot 
tekanan  darah  sistol  dalam  darah  terhadap  IMT 

a dalam darah terhadap IMT 

Plot tekanan darah diastol dalam darah terhadap IMT

Plot tekanan darah sistol dalam darah terhadap IMT

Analisis  data  kadar  gula  dalam  darah  dan 
tekanan  darah  remaja  dilakukan  dengan 
menggunakan  program  estimasi  Weighted Least 

.  Matriks  pembobot  (W) 
merupakan  invers dari matriks variansi kovariansi 
error respon 1 dan error respon 2 yang didapatkan
berdasarkan  estimasi  tanpa  menggunakan 
pembobot.  Estimasi  dilakukan  menggunakan 

menghasilkan  parameter 
yang optimum untuk kadar gula dalam 

darah  dan  tekanan  darah  remaja  dan  pemilihan 
  pada  data  k

gula  dalam  darah  dan  tekanan  darah  dilakukan 
dengan  memilih  GCV  yang  minimum.  Berikut 
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Truncated 

Estimasi  model  kadar  gula  dalam  darah  dan 
tekanan  darah  terhadap    IMT  pada  penderita 
Diabestes  Melitus  tipe  II  usia  remaja  dilakukan 

dengan  plot 
kadar gula dalam darah terhadap IMT dapat dilihat 
pada  gambar  1,  plot  tekanan  darah  diastol  dalam 
darah  terhadap  IMT  pada  gambar  2,  dan  plot 
tekanan  darah  sistol  dalam  darah  terhadap  IMT 

 

 
Plot tekanan darah diastol dalam darah terhadap IMT 

 
Plot tekanan darah sistol dalam darah terhadap IMT 

Analisis  data  kadar  gula  dalam  darah  dan 
tekanan  darah  remaja  dilakukan  dengan 

Weighted Least 
(W)  ini 

merupakan  invers dari matriks variansi kovariansi 
atkan 

berdasarkan  estimasi  tanpa  menggunakan 
pembobot.  Estimasi  dilakukan  menggunakan 

menghasilkan  parameter 
yang optimum untuk kadar gula dalam 

emilihan 
data  kadar 

dilakukan 
Berikut 

adalah  p
darah
a. Pemodelan Kadar Gula Darah dan Tekanan 
Darah Diastol

P
sebagai langkah awal
gula  dalam  darah  dan  tekanan  darah   
ditampilkan 
Tabel 
Optimum pada Kadar Gula Darah dan 
Tekanan Darah Diastol Remaja

Orde 
Respon

Berdasarkan  Tabel 
nonparametrik  birespon  estimator  Spline 
Truncated 
tekanan 
kombinasi
orde  respon    kedua  adalah  orde 
knot.  Titik  knot  optimum  terletak  pada  titik  knot 
22, sehingga diperoleh model estimasi kadar gula 
dalam  darah  terhadap    IMT
berikut:

dengan

  t  

Persamaan (6)
(7) sebagai berikut:

dan  estimasi  tekanan  darah  diastol  terhadap  IMT 
adalah 

dengan 

t  

Persamaan (8) 
(9) sebagai berikut

Persamaan  (
untuk  menduga 
tekanan  darah 
model  sesuai  dengan 
interval.
digambar plot hasil estimasi regresi nonparametrik 
sebagai berikut
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adalah  pemodelan 
arah diastol maupun sistol.

Pemodelan Kadar Gula Darah dan Tekanan 
Darah Diastol 

Pemilihan  parameter 
sebagai langkah awal
gula  dalam  darah  dan  tekanan  darah   
ditampilkan pada 
Tabel 2. Kombinasi 
Optimum pada Kadar Gula Darah dan 
Tekanan Darah Diastol Remaja

Orde 
Respon 

1 

Orde 
Respon

2 
1 1 
1  2 
2  1 
2  2 

Berdasarkan  Tabel 
nonparametrik  birespon  estimator  Spline 
Truncated terbaik untuk data 
tekanan  darah  diastol
kombinasi orde respon pertama adalah orde 
orde  respon    kedua  adalah  orde 
knot.  Titik  knot  optimum  terletak  pada  titik  knot 

2, sehingga diperoleh model estimasi kadar gula 
dalam  darah  terhadap    IMT
berikut: 

(1) 146,6 2,739 2,15 22y t t   


engan 

  22      untuk   22
22

      0           untuk   22

t t
t



  
  



Persamaan (6) dapat
sebagai berikut:

(1) 146,6 2,739    untuk   22

99,26 4,891    untuk  t 22
y


 




dan  estimasi  tekanan  darah  diastol  terhadap  IMT 
adalah sebagai berikut :

(2) 106,38 0,540 3,90 22y t t   


dengan  

  22      untuk   22
22

      0           untuk   22

t t
t



  
  



Persamaan (8) dapat diuraikan menjadi 
sebagai berikut

(2) 106,38 0,54    untuk   22

20,44 3,364    untuk  t 22
y


 




Persamaan  (7) 
untuk  menduga 
tekanan  darah  diastol 
model  sesuai  dengan 
interval. Dari persamaan model 
digambar plot hasil estimasi regresi nonparametrik 
sebagai berikut: 

Seminar Nasional Matematika dan Aplikasinya, 21 Oktober 2017
Surabaya, Universitas Airlangga

emodelan  kadar  gula 
diastol maupun sistol. 

Pemodelan Kadar Gula Darah dan Tekanan 

emilihan  parameter  smoothing 
sebagai langkah awal untuk estimasi 
gula  dalam  darah  dan  tekanan  darah   

 Tabel 2 sebagai berikut
Kombinasi Orde dan Jumlah Knot 

Optimum pada Kadar Gula Darah dan 
Tekanan Darah Diastol Remaja

Orde 
Respon  

Jumlah 
Knot 

Optimum 
1 
1 
1 
1 

Berdasarkan  Tabel  2,  model  regresi 
nonparametrik  birespon  estimator  Spline 

terbaik untuk data kadar gula darah dan 
darah  diastol  adalah  model  dengan  
orde respon pertama adalah orde 

orde  respon    kedua  adalah  orde 
knot.  Titik  knot  optimum  terletak  pada  titik  knot 

2, sehingga diperoleh model estimasi kadar gula 
dalam  darah  terhadap    IMT

146,6 2,739 2,15 22y t t   

22      untuk   22

      0           untuk   22

t t

t

 

dapat diuraikan menjadi persamaan 
sebagai berikut: 

146,6 2,739    untuk   22

99,26 4,891    untuk  t 22

t t

t

 
 

 

dan  estimasi  tekanan  darah  diastol  terhadap  IMT 
sebagai berikut : 

106,38 0,540 3,90 22y t t   

22      untuk   22

      0           untuk   22

t t

t

 



dapat diuraikan menjadi 
sebagai berikut: 

106,38 0,54    untuk   22

20,44 3,364    untuk  t 22

t t

t

 
 

 

7)  dan  persamaan  (9)
untuk  menduga  kadar  gula  dalam  darah  dan 

diastol  remaja 
model  sesuai  dengan  IMT  remaja 

Dari persamaan model 
digambar plot hasil estimasi regresi nonparametrik 
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ula  darah  dan  tekanan 

Pemodelan Kadar Gula Darah dan Tekanan 

smoothing optimum
estimasi model kadar 

gula  dalam  darah  dan  tekanan  darah    diastol
Tabel 2 sebagai berikut: 

Orde dan Jumlah Knot 
Optimum pada Kadar Gula Darah dan 
Tekanan Darah Diastol Remaja 

 

Titik 
Knot 

22 490,17
22  515
22  521
22  544

,  model  regresi 
nonparametrik  birespon  estimator  Spline 

kadar gula darah dan 
adalah  model  dengan  

orde respon pertama adalah orde 
orde  respon    kedua  adalah  orde  1  dengan 
knot.  Titik  knot  optimum  terletak  pada  titik  knot 

2, sehingga diperoleh model estimasi kadar gula 
dalam  darah  terhadap    IMT  adalah  sebagai 

 146,6 2,739 2,15 22y t t


   
      

22      untuk   22

      0           untuk   22

t t

t

 


 

diuraikan menjadi persamaan 

146,6 2,739    untuk   22

99,26 4,891    untuk  t 22

t t

t

 

 

 
dan  estimasi  tekanan  darah  diastol  terhadap  IMT 

 106,38 0,540 3,90 22y t t


   
  

22      untuk   22

      0           untuk   22

t t

t

 

  
dapat diuraikan menjadi persamaan 

106,38 0,54    untuk   22

20,44 3,364    untuk  t 22

t t

t

 

 

 
persamaan  (9)  digunakan 

kadar  gula  dalam  darah  dan 
remaja  dengan  memilih 

IMT  remaja  yang  ada  pada 
Dari persamaan model (7) dan (9),

digambar plot hasil estimasi regresi nonparametrik 
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ekanan 

Pemodelan Kadar Gula Darah dan Tekanan 

optimum 
model kadar 

diastol 

Orde dan Jumlah Knot 
Optimum pada Kadar Gula Darah dan 

GCV 

490,17 
515,77 
521,74 
544,87 

,  model  regresi 
nonparametrik  birespon  estimator  Spline 

kadar gula darah dan 
adalah  model  dengan  

orde respon pertama adalah orde 1 dan 
dengan  1  titik 

knot.  Titik  knot  optimum  terletak  pada  titik  knot 
2, sehingga diperoleh model estimasi kadar gula 

adalah  sebagai 

146,6 2,739 2,15 22
       

(6)
 

diuraikan menjadi persamaan 

146,6 2,739    untuk   22

99,26 4,891    untuk  t 22

     

(7) 

dan  estimasi  tekanan  darah  diastol  terhadap  IMT 

     
(8) 

persamaan 

106,38 0,54    untuk   22

20,44 3,364    untuk  t 22

     

(9) 

digunakan 
kadar  gula  dalam  darah  dan 

dengan  memilih 
yang  ada  pada 

), dapat 
digambar plot hasil estimasi regresi nonparametrik 
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Gambar 4. Plot hasil estimasi kadar gula dalam darah terhadap 
indeks massa tubuh remaja 

Berdasarkan  Gambar  4  dan  persamaan  (7), 
untuk  setiap  kenaikan  satu  satuan  IMT,  terjadi 
kenaikan  tajam  kadar  gula  dalam  darah  yaitu 
sebesar 4,89 untuk nilai IMT lebih dari 22. 

 
Gambar  5.  Plot  hasil  estimasi  tekanan  darah  diastol  terhadap 
indeks massa tubuh remaja 

Berdasarkan  Gambar  5  dan  persamaan  (9), 
untuk  setiap  kenaikan  satu  satuan  IMT,  terjadi 
kenaikan  tajam  tekanan  darah  diastol    yaitu 
sebesar 3,364 untuk nilai IMT lebih dari 22. 
b. Pemodelan Kadar Gula Darah dan Tekanan 
Darah Sistol 

Pemilihan  parameter  smoothing optimum 
sebagai langkah awal untuk estimasi model kadar 
gula  dalam  darah  dan  tekanan  darah    sistol 
ditampilkan pada Tabel 3 sebagai berikut: 
Tabel 3. Kombinasi Orde dan Jumlah Knot 
Optimum pada Kadar Gula Darah dan 
Tekanan Darah Sistol Remaja 

Orde 
Respon 

1 

Orde 
Respon  

2 

Jumlah 
Knot 

Optimum 

Titik 
Knot 

GCV 

1 1 1 22 326,64 
1  2  1  22  345,08 
2  1  1  22  346,54 
2  2  1  22  365,74 

Berdasarkan  Tabel  3,  model  regresi 
nonparametrik  birespon  estimator  Spline 
Truncated terbaik untuk data kadar gula darah dan 
tekanan  darah  sistol  adalah  model  dengan  
kombinasi orde respon pertama adalah orde 1 dan 
orde  respon    kedua  adalah  orde  1  dengan  1  titik 

knot.  Titik  knot  optimum  terletak  pada  titik  knot 
22, sehingga diperoleh model estimasi kadar gula 
dalam  darah  terhadap    IMT  adalah  sebagai 
berikut: 

 (1) 146,6 2,739 2,15 22y t t


   


    
(10)

 
dengan 

     22 untuk   22
22

0             untuk   22

t t
t

t

  
  

  
Persamaan  (10)  dapat  diuraikan  menjadi 
persamaan (11) sebagai berikut: 

(1) 146,6 2,739    untuk   22

99,26 4,891    untuk  t 22

t t
y

t

 
 

 



    

(11) 

dan  estimasi  tekanan  darah  sistol  terhadap  IMT 
adalah sebagai berikut: 

 (3) 137,39 0,16 1,930 22y t t


   


    (12)
 

dengan 

     22 untuk   22
22

0            untuk   22

t t
t

t

  
  

  
Persamaan  (12)  dapat  diuraikan  menjadi 
Persamaan (13)  sebagai berikut: 

(3) 137,39 0,16    untuk   22

94,93 2,095    untuk  t 22

t t
y

t

 
 

 



    

(13) 

Persamaan (11) dan persamaan (13) digunakan 
untuk  menduga  kadar  gula  dalam  darah  dan 
tekanan  darah  sistol  remaja  dengan  memilih 
model  sesuai  dengan  IMT  remaja  yang  ada  pada 
interval.  Sebagai  ilustrasi,  apabila  ingin 
mengetahui nilai estimasi kadar gula dalam darah 
dan  tekanan  darah  sistol  saat  IMT  bernilai  19, 
maka  perhitungannya  dilakukan  dengan  melihat 
interval t < 22 sehingga estimasi kadar gula dalam 
darah  dan  tekanan  darah  saat  IMT  bernilai  19 
masing-masing  adalah  sebesar  198,47  mg/dl  dan 
140,6/95,97 mmHg. 

Dari  persamaan  model  (11)  dan  (13), 
dapat  digambar  plot  hasil  estimasi  regresi 
nonparametrik sebagai berikut: 

 
Gambar 6. Plot hasil estimasi kadar gula dalam darah terhadap 
indeks massa tubuh remaja 

Berdasarkan  Gambar  6  dan  persamaan  (11), 
untuk  setiap  kenaikan  satu  satuan  IMT,  terjadi 
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kenaikan  tajam  kadar  gula  dalam  darah  yaitu 
sebesar 4,89 untuk nilai IMT lebih dari 22. 

 
Gambar  7.  Plot  hasil  estimasi  tekanan  darah  sistol  terhadap 
indeks massa tubuh remaja 

Berdasarkan  Gambar  7  dan  persamaan  (13), 
untuk  setiap  kenaikan  satu  satuan  IMT,  terjadi 
kenaikan tajam tekanan darah sistol  yaitu sebesar 
2,095 untuk nilai IMT lebih dari 22. 

Model IMT terhadap kadar gula darah (7), IMT 
terhadap  tekanan  darah  diastol  (9)  dan  IMT 
terhadap  tekanan  darah  sistol  (13)  merupakan 
model terbaik dengan R-square sebesar 0,827 dan 
MSE  243,63  untuk  sistol  dan  R-square  sebesar 
0.894  dan  MSE  365.6  untuk  diastol.  Sehingga 
model  tersebut  baik  digunakan  untuk 
mengestimasi  kadar  gula  dalam  tubuh  dan  juga 
tekanan darah.   
5.   KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Dari  hasil  pemodelan  kadar  gula  dalam  darah 
dan  tekanan  darah  sistol  maupun  diastol 
berdasarkan  nilai  IMT,  diperoleh    R-square 
masing-masing sebesar 0,827 dan 0,894, sehingga 

model  yang  diperoleh  sudah  baik  dan  memenuhi 
kriteria goodness of fit. 
5.2 Saran 

Untuk  remaja  penderita  diabetes  yang 
memiliki  nilai  IMT  lebih  dari  22  agar  lebih 
memperhatikan  kesehatan  tubuhnya  dikarenakan 
terjadi  peningkatan  yang  tajam  pada  kadar  gula 
dalam  darah  dan  tekanan  darah,  dan  diharapkan 
melakukan  diet  untuk  menurunkan  nilai  IMT. 
Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  solusi 
alternatif  dalam  mengetahui  perkembangan  kadar 
gula  dalam  darah  berdasarkan  tekanan  darah  dan 
IMT  tubuh  dengan  pengecekan  berkala  dengan 
menggunakan  model  yang  didapatkan.  Untuk 
penelitian  selanjutnya  sebaiknya  menambahkan 
varibel  prediktor  lain  yang  mempengaruhi  dan 
jumlah dalam penelitian lebih banyak lagi 
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